
ي سكيب
 مرص توصيات مؤتمر سيت 

 2018مارس 

 

ي سكيب
ة  تم عقد الدورة السابعة لمؤتمر سيت  ي الفت 

 
ي المؤتمر المهندس 2018مارس  13 -12مرص ف

 
خالد   /وشارك ف

 للدكتور
ً
ي مدبولي  /  عباس ممثال

ي المؤتمر الجديدة وشارك العمرانية  المجتمعاتهيئة وزير اإلسكان ورئيس مصطف 
 
ف

اء المهتمي    عمالالعديد من رجال ال  كات التطوير واالستثمار العقاري واالستشاريي   واإلعالميي   والختر ورؤساء شر

 ي. العقار التطوير بصناعة 

ي شهدها المؤتمر خالل يومي   متتاليي   قد والدراسات والبحاث والمناقشات والمداخالت جلسات العمل وبنتيجة 
الت 

ي القطاع العقاري ومن خالل حرصهم عىل النهوض بصناعة التطوير واالستثمار  أثمر التفاعل
 
اء ف بي   المسؤولي   والختر

ي مرص. 
 
 العقاري ف

 -توصل المجتمعون إل االستخالصات والتوصيات الساسية التالية: 

ي تطوير المدن الج .1
 
ديدة والتجمعات أهمية توسيع المشاركة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعب الدور الرئيسي ف

 إل جنب مع الحكومة من خالل تطبيق نظام المطور العام لزيادة نسبة المساحة المعمورة من 
ً
٪ ٧العمرانية جنبا

ي رؤية مرص ١٢الي 
 
بهدف توفت  فرص العمل واستيعاب  ٢٠٣٠٪ أحد أهم أهداف التنمية العمرانية المستدامة ف

ي  ١٦٠الزيادة السكانية المتوقعة 
 
 . ٢٠٥٢ مليون نسمة ف

يعات المشجعة لجذب االستثمارات الجنبية للعمل  .2 ي مجال تطوير التأكيد عىل إصدار القواني   والتشر
 
ف

 المجتمعات والمدن الجديدة. 



ي إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة وبما يتناسب  أهمية .3
 
 إل جنب مع االستثمارات الوطنية ف

ً
العمل جنبا

ي يتم تطويرها لتخفيف الضغط عىل الموازنة العامة للدولة
وعات الجديدة الت  ي المشر

 
 مع احتياجات المستقبل ف

ي 
ي البناء الت 

 
  تساعد عىل تخفيض التكلفة وتقليل زمن اإلنشاء. مع نشر الوعي الستخدام التكنولوجيا الحديثة ف

ي  أهمية .4
ي بداية السنة المالية عن خطة الطرح لألراض 

 
ي قيام هيئة المجتمعات العمرانية باإلعالن ف

توضح الت 

المواقع والمساحات واالستخدامات وأسلوب التخصيص حت  يمكن للمطورين والمستثمرين من مرص والخارج 

ي الطروحات الجديدة.  بالمتابعة واالستعداد 
 
 للمشاركة ف

ورة توقف الدولة عن لعب دور المطو  .5 والتوقف عن دعم االسكان فوق ر العقاري لوحدات اإلسكان الفاخر ض 

ها المتوسط  لتصبح  وتفعيل دور الدولةمحدودي الدخل لسكان اال  لتوفت  وترك هذا الدور للقطاع الخاص مع تركت  

 ومنظم للسوق العقاري  ورقيبمنظم ومراقب ومحفز 

كات التطوير  .6 ي تنظم العالقة بي   شر
التأكيد عىل أهمية شعة االنتهاء وإصدار الالئحة العقارية الجديدة الت 

 واالستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

ي. االهتمام بشعة االنتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة  .7  وحماية المشت 

تنشيط المعارض الخارجية للعمل عىل جذب العمالت الجنبية من خالل العمل عىل تصدير  أهميةالتأكيد عىل  .8

يعات القانونية  ى ال العقار مع إصدار التشر ي لحماية المشت  اء و  جنتر ي تسهيل اجراءات الشر وايجاد صيغة  لألجنتر

ي إلتاحة منح إقامة لأل الطراف لعقد متوازن لكل  ي دبر
 
ي الذي يتملك عقار بقيمة محددة أسوة بالمعمول به ف جنتر

 وبعض دول أوربا. 

ي توفر  أهمية عىليد أكالت .9
ي انشاء المقومات االقتصادية الت 

 
دور المطور الصناعي كمكمل لدور المطور العقاري ف

ي المدن والتجمعات الجديدة لل 
 
ي نسبة اإلشغال للتجمع العمرانيفرص العمل ف

 
 . ة الجديدة شاع ف

ي الصناعية بشكل توفت  ال أهمية .10
 . كتر لتلبية الطلب الحالي وخلق مناخ تنافسي أ راض 

ي رفع العب .11
 
فيق وتجهت   وتوفت  ال ءتشجيع دور المطور الصناعي كدور رئيسي ف

ي الصناعية عن الدولة لت 
راض 

ة  . للمستثمر الصناعي وتوفت  المجمعات الصناعية للصناعات الصغت 

وة و  ياجراءات التسجيل العقار  تيست   أهميةالتأكيد عىل  .12 ي لتوثيق التر
شعة االنتهاء من منظومة السجل العيت 

 العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل عىل تداول واالستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية. 

كات التمويل العقاري .13 ورة قيام شر بإعداد دراسة ميدانية  التمويل العقاريليات لتفعيل قانون آوضع و  ض 

ي  تطوير منتجاتها  الحتياجات العميل االساسية والعمل عىل
 
ائية للمواطني   لتوفت  احتياجاتهم ف لرفع القوة الشر

اء عن طريق التمويل العقار  عي ونشر الو  سبالمسكن المنا اته وتسهيل اإلجراءات طبقا  يلراغتر الشر وممت  

 الحتياجات العميل المستفيد من التمويل

يبة كسب  أهمية .14 ي    ع بالسماح لتمويل الوحدات تحت اإلنشاء والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ض  تعديل التشر

 العمل لألفراد المتعاملي   عىل وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري. 



ي زيادة الحد القىص لقي أهمية .15
 
ي تتمتع بدعم سعر الفائدة لتتنا مبادرة البنك المركزى مة الوحدة السكنية ف

سب الت 

 . مع أسعار السوق بعد زيادة التكلفة بسبب خفض سعر الجنيه

 . للسكان االجتماعي التوصية بإنشاء صندوق سيادي لدعم سعر الفائدة للتمويل العقاري   .16

ورة  .17 ة عن حالة السوقإض  خيص به  عداد قواعد بيانات معتر العقاري من حيث السعار والمبيعات وما تم الت 

 . للنشاء 

ي نشاط التقييم العقاري ب .18
 
ي تعمل ف

ورة إصدار قانون يلزم الجهات الت    المرصية للتقييم تباع المعايت  اض 
ً
بما  دوريا

 . مع مستجدات السوق يتماشر 

ي الجهات المختلفة  أهمية .19
 
خضاعهم لمتابعة هيئة الرقابة المالية إتطبيق المعايت  و  عىلوتأهيلهم تدريب العاملي   ف

 . وضوابط البنك المركزي

ي قرار السيد وزير قطاع ال  .20
 
الجهات الحكومية فقط عىل  التقييم لصول الدولة أعمالبقرص  عمالاعادة النظر ف

اء تقييم وتكليف جهات محايدة  اك ختر اكالمسجلي   بهيئة الرقابة المالية او اشر ي  باالشت 
 
مع الجهات الحكومية ف

 . تقييم االصول العقارية

ين  .21 ي تنظم العالقة بي   المطورين والمشت 
يعات الت  كات انشاء عىل  عملالو إصدار التشر االدارة والصيانة للمرافق شر

وة العقارية عىل  هدف الحفاظب  . تنظيم التصنيف لها بما يضمن تقديم خدماتها بما يحقق الكفاءة والسالمةمع التر

يعات وتوفت  ال .22 ي وضع التشر
ي مناطق راض 

 
ة النظيفة ف النشاء المناطق اللوجستية والتجمعات للصناعات الصغت 

 . التجمعات السكنيةقريبة من 

ي انشاء المراكز  خطة التوسعبما يتناسب مع  التوكيالت والعالمات التجاريةلتسهيل تسجيل وضع ضوابط  .23
 
ف

 . وتشجيع سياحة التسوقلرفع كفاءة التجارة الداخلية اإلقليمية التجارية 

 

ي نهاية المؤتمر 
 
ي رؤية مرص  عىل أهمية أكد المجتمعون وف

 
دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية ف

ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق  رفع توصيات المؤتمر الي المسؤولي   بالحكومة عن التنمية العمرانيةمع  2030

ات المطلوبة وعرض ما ي دورته  التغيت 
 
ي سكيب ف

ي مؤتمر سيت 
 
 2019تم تحقيقه ف

كة انفورما إل مع توجيه الشكر   يعقد كل سنة لتحقيق أقىص ما يمكن  للمعارض شر
ً
 دوريا

ً
لتنظيم المؤتمر ليكون حدثا

 للنهوض بصناعة التطوير واالستثمار العقاري بمرص. 

 

 رئيس المؤتمر  

 م. فتح هللا فوزي

 

 


